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“ดร.เอนก” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

ของมหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้มาตรการ Thai Stop COVID

วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๔ : ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยรังสิต ณ อาคารนันทนาการ ๑๔ พร้อมด้วย
ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ และผู้บริหาร อว. โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรังสิต คณะผู้บริหาร รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต มีการสรุปข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์ฯ และพาเยี่ยมชม
สถานที่ รวมถึงมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการรับรองให้เป็นสถานศึกษาที่ปลอดภัย ภายใต้มาตรการ
Thai Stop COVID จัดการระบบจองวัคซีนแก่นักศึกษาอย่างดีเยี่ยมและรวดเร็ว แบ่งเป็นสองช่วง คือ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๑ มิ.ย. ๖๔
และระหว่างวันที่ ๑ - ๕ ก.ค. ๖๔ โดยได้เปิดให้จองคิวตั้งแต่วันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๔ และได้เริ่มเปิดบริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย.
เป็นต้นมา เพื่อเร่งให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรได้รับวัคซีนก่อนเปิดเทอมให้บริการ โดย ๑๖ วันที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน
แล้วเป็นจำ�นวนกว่า ๑๕,๐๐๐ คน
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ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า “ศูนย์ฉีดวัคซีนของมหาวิทยาลัยรังสิต มีความพร้อมในทุกๆ ด้านเป็นอย่างมาก ทั้งในด้าน
สถานที่ ด้านเทคโนโลยี และความพร้อมของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ถือเป็นจุดฉีดหลักที่สำ�คัญจาก ๑๑ ศูนย์ฉีดวัคซีนของ
อว. จุดแข็งของความเป็นเอกชนของมหาวิทยาลัยรังสิตคือมีคณะแพทย์ศาสตร์ที่มีคุณภาพ ทีมผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และเข้าใจปัญหา
พร้อมที่จะเผชิญและแก้ไขอย่างจริงจัง ตนในฐานะตัวแทนของรัฐบาลและ อว. ขอให้ความเชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายพร้อมให้การช่วยเหลือ
ในสิ่งที่ขาดและขอขอบคุณในสิ่งที่มหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือ ทุกฝ่ายล้วนทำ�งานกันหนักมากจากตลอดระยะ
เวลากว่า ๒ เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่การรักษาผู้ป่วย การจัดตั้ง รพ.สนาม จนมาถึงช่วงของการฉีควัคซีน ซึ่งมีความเหน็ดเหนื่อย
แต่ก็ยังมีกำ�ลังใจอย่างเต็มเปี่ยม ทำ�งานกันอย่างมีความสุข เพื่อจับมือกันผ่านวิกฤตินี้ไปให้ได้”
“จากปัญหาวัคซีนไม่เพียงพอในบางส่วน ขอให้ประชาชนหรือผู้ที่ต้องการรับวัคซีนมั่นใจได้ว่าวัคซีนมีเพียงพออย่างแน่นอน
เพราะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งดำ�เนินการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนทั้ง ๑๑ ศูนย์ของ อว. ก็เตรียมรับการจัดสรรวัคซีนจาก
ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข และพร้อมให้บริการฉีดได้ในทันที ซึ่งมีแนวโน้มว่าในช่วงต่อๆ ไปว่า อว. จะได้รับการจัดสรรวัคซีน
และสามารถระดมฉีดได้เพิ่มขึ้นอีกในช่วงปลายเดือนนี้” รมว.อว. กล่าวในตอนท้าย

อว. และที่ประชุมอธิการบดี ๔ เครือข่าย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน
สนับสนุน Education Transformation for Higher Education
เน้นใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน

วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๔ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์
เบ็ญจาธิกุลชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. และโฆษก
กระทรวง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด
กระทรวง ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทยและผู้แทน ทปอ. ทุกเครือข่าย ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จรูญ ถาวรจักร์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด ปรธานที่ประชุมคณะกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และผู้แทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริษทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ในโครงการ Education Transformation
for Higher Education และนายพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ผู้ก่อตั้งบริษัท คิดคิด จำ�กัด ในโครงการ อว.ชวนอุดมศึกษารักษ์สิ่งแวดล้อม
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น ๕ อาคารอุดมศึกษา ๑ สำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา
ความร่วมมือทางวิชาการของ ๔ เครือข่าย ทปอ.กับภาคเอกชนครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในการพัฒนาทักษะที่จำ�เป็นกับนิสิต
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนเพื่อสอดรับกับสภาวการณ์ของสังคมปัจจุบัน พร้อมด้วยการ
รณรงค์ปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษาที่เป็นเยาวชนคนไทยรุ่นใหม่ มีจิตอาสา ตระหนักและใส่ใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์
และแก้ปัญหาสภาวะแวดล้อมต่างๆ ของสังคม
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โดยเน้นการร่วมกิจกรรมผ่านความ
คิดสร้างสรรค์และการใช้เทคโนโลยี ECOLIFE
app ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีจุดมุ่งหมาย
ในการรณรงค์ให้เกิดการปฏิเสธพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง การคืนขยะ ด้วยวิธีการ
ที่ง่าย สนุก ได้สิทธิประโยชน์ และวัดผลการ
มีส่วนร่วมได้ ผ่านการเก็บข้อมูลของแอปพลิเคชัน
ซึ่งใช้ได้ทั้งระบบ iOS, Android และ Huawei โดย
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ มีมหาวิทยาลัย ๓๕ แห่งเข้าร่วม มีผู้ใช้งาน ECOLIFE app ไปแล้วกว่า
๖๐,๐๐๐ คน มีการทำ�กิจกรรมไปแล้วกว่า ๑.๙ ล้านครั้ง เทียบเท่าการลดการปล่อย
คาร์บอนซึ่งเป็นปัญหาของสภาวะเรือนกระจกไปกว่า ๑๒๐,๐๐๐ kg.CO2e
ในปี ๒๕๖๔ นี้ อว. และ ๔ เครือข่ายที่ประชุมอธิการบดี จะเป็นเจ้าภาพ
สร้างความร่วมมือเพื่อรณรงค์ ปลูกฝังจิตสำ�นึกด้านการอนุรักษ์และแก้ปัญหาสภาวะ
สิ่งแวดล้อมให้กับนิสิต นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศ
ซึ่งจะสอดรับกับการขับเคลื่อนงานด้าน BCG ของ อว.ตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อ
กระตุ้นการสร้างจิตสำ�นึกให้คนไทยรุ่นใหม่ ได้ใส่ใจและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม และตระหนักในผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสภาวะโลกร้อน
ในระดับโลกต่อไป
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